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Ħafna jsostnu li d-dixxiplina hija utli u importanti
f’kollox fil-ħajja, u li mingħajr dixxiplina mmorru
l-baħar. Personalment naqbel ma’ dan il-ħsieb u
nħoss li dan hu minnu ukoll fejn jidħlu l-finanzi,
kemm fuq bażi personali, kif ukoll, u f’dan il-każ
iktar importanti, fuq bażi ta’ soċjetà bħal tagħna.
Allavolja m’aħniex negozju u mhux l-għan ewlieni
tagħna li nagħmlu xi profitti, iżda lanqas nistgħu
nberbqu l-flus kif ġib u laħaq tant li nispiċċaw bi
problemi finanzjarji serji. Kif jaf kulħadd, mingħajr
flus nistgħu nagħlqu l-bibien u nżarmaw, imma ma
nistgħux niffukaw biss fuq il-finanzi u ninsew l-għan
kulturali u soċjali tal-għaqdiet tagħna. Fl-aħħar millaħħar, irridu nagħtu rendikont ta’ għemilna kemm
f’dawk li għandhom x’jaqsmu l-finanzi, imma ukoll
fejn għandhom x’jaqsmu l-attivitajiet li norganizzaw
u l-ħajja b’mod aktar ġenerali tal-għaqda tagħna.
Mhux faċli li tibbilanċja d-dħul u l-ħruġ filfinanzi, speċjalment f’sitwazzjoni fejn, ikolli ngħid
sfortunatament, is-sorsi li jrendu d-dħul mhux qed
jiżdiedu bl-istess ritmu li qed jiżdiedu l-ispejjeż.
Dejjem trid tara kif tqassam l-ispejjeż b’tali mod
li ma tiġix fi żmien fejn dawn ikunu ta’ piż żejjed
fuq il-finanzi tal-għaqda, u fl-istess ħin iżżomm
f’moħħok meta tkun qed tistenna li jkollok xi
dħul ġej. Kif jgħidu, tieħu bla ma trodd, sas-swar
tħott, u għalhekk il-bżonn li nkunu ddixxiplinati flazzjonijiet tagħna.
Wieħed irid iżomm f’moħħu wkoll li sezzjonijiet
differenti tal-għaqda jkollhom pjanijiet u esiġenzi
differenti, u forsi bir-raġun, kollha jqisu li l-bżonnijiet
tagħhom huma importanti u ma jistgħux jistennew
fit-tul. U mbagħad hemm is-soċi tal-għaqda, li għad
li fl-aħħar mill-aħħar huma jiffurmaw l-għaqda u
kull kumitat irid jirrispetta d-deċiżjonijiet tagħhom,
forsi mhux dejjem ikunu f’pożizzjoni li jaraw
l-istampa kollha u jkun hemm min jaħseb li l-kaxxier
ħsiebu biss biex ifaddal għall-għada. Wara kollox,
anke l-membri f’familja jkollhom dawn it-tip ta’
prijoritajiet u mhux dejjem jaqblu fuq kif għandhom

jintefqu jew ma jintefqux ilflus.
Naħseb u nemmen li hemm
bżonn li tinbidel xi ftit ilmentalità ta’ kif għandna mmexxu l-finanzi f’għaqda
bħal m’hi din tagħna. Jista’ jkun li wasal iż-żmien
li jkun hemm pjan bil-quddiem ta’ kif għandhom
ikunu immaniġjati l-finanzi? Qed nirreferi għal pjan
li juri d-dħul u l-ħruġ li qed nistennew li jkollna
fix-xhur li jkunu ġejjin. Dan għandu jkun pjan bilquddiem li juri kif qed nippjanaw li se jintefqu
l-flus sabiex noqogħdu l-bogħod minn ċirkustanzi
li jistgħu ma jkunux pjaċevoli. Pjan realistiku li,
għad li m’għandux għalfejn ikun strett, għandu
jservi bħala linja ta’ gwida ċara għal fejn nixtiequ li
jmorru l-finanzi. Pjan li jgħinna nkunu dejjem iktar
dixxiplinati wkoll fejn jidħlu l-finanzi, mingħajr ma
nonfqu bl-addoċċ u fl-istess ħin, mingħajr ma nkunu
xħaħ mal-bżonnijiet tal-għaqda.
Miniex qed ngħid jew nistenna li kulħadd lest li
jaċċetta din il-mentalità mil-lum għal għada, imma
forsi nistgħu naqbdu t-triq lejn din id-direzzjoni.
M’aħniex qegħdin il-bogħod, anzi nemmen li forsi
mingħajr m’aħna konxji minnu, diġà mexjin f’din
id-direzzjoni. Għall-grazzja t’Alla, l-Għaqda tagħna
ma tinsabx daharha mal-ħajt bħal ma sfortunatament
jinsabu għaqdiet oħra (mhux bilfors mużikali)
f’pajjiżna. U ma naħsibx li aħna qegħdin f’din issitwazzjoni li qegħdin fiha llum b’kumbinazzjoni,
imma sforz tal-għaqal ta’ missirijietna u ta’ dawk
kollha li għandhom għal qalbhom l-Għaqda tagħna.
Napprezzaw dejjem diversi benefatturi jibqgħu
jemmnu fix-xogħol siewi li l-Għaqda Mużikali
Imperial kienet, għadha u se tibqa’ twettaq filkomunità Melleħija. Jibqa’ dejjem fejn nistgħu
nirranġaw u ntejbu ħalli l-Għaqda tant għażiża
tagħna tibqa’ tissaħħaħ, tikber u tissoda għas-snin li
ġejjin. U dan għall-ġid tal-Għaqda tagħna stess, ta’
raħalna l-Mellieħa u ta’ pajjiżna.
Il-Festa t-tajba lill-Melleħin kollha.
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